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Téma: Zákon zachování hybnosti 

Úkol: 
1. Ověřte platnost zákona zachování hybnosti při pružné srážce dvou koulí. 

Pomůcky: 
nakloněná rovina, kuličky různé hmotnosti, váhy, metr, papír s kopírákem 

Teorie: 
1. Zákon zachování hybnosti: Celková hybnost izolované soustavy těles je konstantní. Porovnáme celkovou 

hybnost dvou koulí hmotností  m1  a m2 před srážkou a po pružné srážce. První koule získá rychlost valením po 

nakloněné rovině z výšky h, která je postavena na lavici. V nejnižším bodě, který je na okraji lavice, narazí na 

druhou kouli, která je před srážkou v klidu. Potom platí: 

 22111 vmvmvm   1) 

kde v je rychlost první koule před srážkou a  v1  a v2. jsou rychlosti koulí po srážce. Po srážce konají koule vrh 

vodorovný z výšky lavice H. Změřením dálky vodorovného vrhu koulí d1 a d2 lze určit rychlost koulí po srážce.  

 Změřením dálky vrhu d první koule uvolněné z téže výšky nakloněné roviny avšak  beze srážky, určíme rychlost v 

první koule před srážkou. Pro výpočet rychlosti vodorovného vrhu použijeme známý vztah:  
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obdobně pro v1  a v2.   Po dosazení do rovnice 1) a úpravě dostáváme:  
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Pro ověření zákona stačí tedy porovnat hodnotu levé a pravé strany rovnice 3) 

Návod: 
1. Změřte hmotnosti kuliček, m1  m2 

2. Nakloněnou rovinu umístěte na lavici tak, aby úpatí bylo téměř na okraji lavice 

3. Položte první kuličku na nakloněnou rovinu do bodu A (viz obr. 1) a změřte, jak daleko dopadne na 

podlahu od paty lavice – vzdálenost d. Na podlahu do místa dopadu položte papír s kopírákem, 

zviditelníte tak místa dopadu.  Dbejte na vodorovný směr rychlosti kuličky při opuštění lavice. Proveďte 5 

měření.  

4. Opakujte totéž, ale na úpatí nakloněné roviny umístěte na okraj stolu druhou kuličku, do níž první narazí. 

Změřte opět dálky vrhu d1 a d2 

5. Měření proveďte nejméně 5x. Dosaďte do rovnice 3) a porovnejte hodnotu levé a pravé strany pro každé 

měření. 
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obr.1         obr.2 

 

Závěr:  
Diskutujte faktory, které nejvíce ovlivňovaly výsledy vašeho měření 


